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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Detta projekt skulle aldrig ha kunnat fullgöras utan de 

individer som har medverkat eller stått vid min sida under 
projektets gång.    

Stort tack till industridesigner Peter Ahlsén som levde mellan 25 maj 1959 till 17 januari 2019. 
Må du vila i frid. Tack Monica Zetterman, Agneta Smith Johansson, Helena Bäckafall och 
Monica Nodhäll som medverkat i workshops under detta examensarbete. Jag vill tacka 

min studiekamrat Pål Ahlsén som anordnade möte mellan sig själv, Peter Ahlsén och mig. 
Jag beklagar för din fars bortgång. Jag vill också tacka industridesigners Annelie Hultman 
och Carl Cyrén för givande konversationer. Inte minst vill jag tacka industridesigner och 

lektor Jonas Ahmné, som varit min handledare under detta examensprojekt. Stort tack Jo-
nas! Tack till Christian Björk som inbitet följt mig i detta examensarbete samt hjälpt att sätta 
mina tankar i ord. Stort tack till Olle Brozén som tagit in mig som assistent sedan sommaren 
2017 och som har gett mig fria tyglar att arbeta i Högbo Bruks glashytta, utan dig hade det 
aldrig gått att genomföra. Tack till alla studentkolegor för tre härliga år på Konstfack, DIV 

industridesign, förhoppningsvis ses vi många flera år efter examen.     
 

Jag vill såklart även tacka dig som läser igenom min rapport.   
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Detta examensarbete i BFA Industridesign på Konstfack, vårterminen 2019, är en uppföljning, 
fördjupning och vidareutveckling av teman och designförslag utförda i en tidigare kurs med namn 
Action and Failure inom samma utbildning(HT 2018). Kursen pågick i drygt två månader och är en 
av de första kurserna i utbildningen med självständigt, projektdrivet arbete med egen utforskning, 
designprocess och formgivning. Projektet sammanfattades i en rapport och slutredovisning. Kursen 
var en viktig, intressant och lärorik förberedelse inför detta examensarbete.

I kursen Action and Failure valde jag att arbeta med dryckeskärl för individer med greppsvårigheter 
som hemiplegia, artros eller andra ledsjukdomar. Artros medför stelhet i leder och ger både smärta 
och minskad rörlighet. Den kan göra att individen har försvagad eller obefintlig greppstyrka i sina 
händer. 
 
Min tanke var att de dryckeskärl som utvecklades i kursen Action and Failure kunde utvecklas i 
detta examensprojekt. Iden är också att de kan medföra förbättrad livsnjutning för de individer jag 
formger för. Personligen tycker jag att en del av de befintliga hjälpmedelartiklarna har likheter med 
babyartiklar, inte bara i formspråk utan också i materialval, som t.ex. pip-muggar. De flesta drycke-
skärl i kategorin hjälpmedelsartiklar är dessutom tillverkade i plast, vilket jag tycker kan vara ett ma-
terial som ger såväl negativa associationer som upplevelser. Plast är ett material som ofta används 
i engångsartiklar och kan numera ge associationer till lågt värde. Jag vet inte vilken vuxen person 
som frivilligt skulle välja ett dryckeskärl i plast gentemot ett i glas. Jag vill därför produktutveckla 
vackra och funktionella dryckeskärl som inte sänker självkänslan hos mina tänkta användare. 

Jag arbetar i glas och jag framställer mina designförslag i glas. Projektet började med ett litet run-
dat glas. Ett glas med en väl definierad midja som jag döpte till Mulle, efter smeknamnet på min 
nu bortgångna farmor. Det lilla glaset, med en “mullig” form, fyller ut greppet i handen och har en 
midja som kan hållas mellan tumme och pekfinger. Denna midja skapar ett stadigt grepp, även när 
handen är avslappnad. Detta kallas även för ett passivt grepp. Med denna vetskap fattade jag 
ett viktigt beslut. Jag bestämde mig för att formge dryckeskärl som kan användas med eller utan 
greppstyrka, både för små som stora händer.
 
Det var intressant att ta fram formen på Mulle, särskilt eftersom det utfördes i glas. Jag har inte 
någon formell glasblåsare utbildning men är autodidakt i glasblåseri. Sedan 2017 har jag dessutom 
- med relativt fria tyglar - kunnat arbeta som assistent i Högbo Bruks glashytta i Sandviken. Det är 
en anrik bruksmiljö där Olle Brozén idag är glasblåsare. Han har tidigare varit formgivare hos Kosta 
Boda och har tagit över glashyttan på Högbo bruk där han tillverkar traditionellt munblåst glas med 
starka färger, tydliga former och en stor dos humor. Dessutom använder han samma metoder och 
verktyg som använts i århundraden. Det är en öppen hytta och allmänheten kan se Olle blåsa glas 
som också finns till försäljning. 

Under min utbildning på Konstfack har jag kunnat assistera vid Högbo Bruks glashytta i Sandviken. 
Det är min egen uppväxtmiljö och glashantverket har intresserat och inspirerat alltmer under min 
utbildning till industridesigner. I mitt eget formsökande inspirerades jag av enkla geometriska grund-
former, som exempelvis var viktiga i Bauhausskolan kring 1930, som hade ett avgörande inflytande 
för etableringen av modernismen.1  

I slutfasen av kursen Action and Failure tillverkade jag en serie dryckeskärl, med samma typ av bas. 
Denna bas gav upphov till ett flertal olika grepp-möjligheter, där användare med försvagad eller 
obefintlig greppstyrka kan få ett fast grepp, detta tack vare en stor rund klotform med en kupa. 
Denna kupa fungerar som en slags hylla och klotet fyller ut handen. Fot och benbiten gjordes ihåli-
ga med syfte att ge möjligheter för nypgrepp, samt fingergrepp för ett finger. Vidare var formen 
funktionell och kunde användas för individer utan händer.

INTRODUKTION

21

Syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla designkonceptet från kursen Action and 
Failure och processa fram en serie dryckeskärl för personer med olika typer av greppsvårigheter. 
Som nämnts i inledningen kan sjukdomar som artros göra att individer får försvagad eller obefint-
lig greppstyrka i sina händer. Jag vill tillverka kärl som kan användas till vardags men även under 
finnare under finare middagsdukning. Målgruppen är alltså individer med försvårad greppfunktion 
eller individer utan greppfunktion. Tanken är också att glasen ska passa in bland befintliga bruks-
glas. Många av dagens hjälpmedelsartiklar, som är utvecklade till individer med greppsvårigheter, 
är vanligen plastmuggar med olika handtag eller specialgjorda dryckeskärl som enligt mig tydligt 
signalerar att användaren är i stort behov av assistans. Plast och silikon anser jag vara motbjudan-
de material, som har en tendens att förmedla lägre status.

Denna produktkategori anser jag altså både kunna utvecklas och förbättras. Därmed är det dags 
att skriva om det andra övergripande syftet med projektet. Genom att processa fram en serie 
dryckeskärl för personer med olika typer av greppsvårigheter, som kan användas under vardagliga 
och finare middagsdukningar. Mina förhoppningar är att dessa designförslag kan medverka till en 
förbättrad självkänsla hos mina intressenter. 
 
Det kan vara svårt för nya användare att börja använda specialanpassade redskap. Många väljer 
hellre att använda för dem otympliga redskap. Det kan delvis bero på att de inte vill avvika från 
normativa beteende, det kan upplevas som pinsamt att använda specialanpassade redskap. 
De kan också framkalla en känsla att brukaren är fångad i sin “funktionsnedsättning”. Många har 
också svårt att acceptera behovet av extra hjälp. 

Formspråket på många av dagens redskap kan, som nämnts ovan, ge associationer till babyar-
tiklar. Jag visar exempel på detta i bilderna nedan. Mina designförslag i detta projekt är utförda i 
glas, dels för att det är sällan används i denna produktkategori, dels betraktas glas i de flesta 
kulturer som något rent, vackert, exklusivt och skört. Vikten, taktiliteten och lystern i glas är något 
som är svårt att efterlikna med plast. Därför har jag valt att framställa mina designförslag i glas 

SYFTE

2018. Rätt start, pipmugg med motiv av ett grått mumintroll [Fo-
tografi] Babyworld [online] 
(hämtad 2019-01-02) se länk under rubrik onlinebilder i refer-
enslistan Fig.1  

Maria Bengtzon & Sven-Erik Juhlin, 2018. Bägare Tasty [Fotografi] 
Reumashop [online] (hämtad 2019-01-02) se länk under rubrik 
onlinebilder i referenslistan Fig.2
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 -   Co-Design.
I det här projektet utgår jag från mina inhämtade kunskaper om att driva designprocesser som jag 
inhämtat under min utbildning här på Konstfack. En viktig del av utbildningen har inneburit att lära 
sig att hämta in kunskap, idéer, åsikter och behov hos externa intressenter. Jag har drivit detta pro-
jekt framåt i en co-designprocess.

Co-design är en metod där formgivare arbetar nära intressenter. Ett antal individer skapar tillsam-
mans kreativa bidrag i formuleringen och lösningen av ett eller flera problem. Metoden handlar 
om att i samråd bygga och fördjupa samarbete mellan individer, som exempelvis drabbas av eller 
försöker lösa en särskild utmaning. Nyckeln till co-design är att intressenter betraktas som experter 
och deras egna erfarenheter, synpunkter och förslag blir central för designprocessen. Designerns 
roll blir att samordna, engagera och hitta kreativa kommunikationsmetoder, dela insikter och testa 
nya idéer.2

I detta projekt är mina intressenter personer med olika typer av greppsvårigheter som i och under 
workshops både delat sina erfarenheter, kommit med idéer, synpunkter och förslag på de proto-
typer som jag framställt. Intressenterna i detta projekt har med andra ord haft en helt avgörande 
påverkan på såväl funktioner, former som dimensioner i projektets designförslag. 

 

-   Action and Failure
Min designprocess började under kursen Action and Failure. Där letade jag först och främst efter 
inspiration. Det började med det lilla glas som jag kallar för Mulle. Jag undersökte befintliga dryck-
esprodukter för reumatiker. Bland annat fann jag hemsidorna Reumashop och Rehabshop där jag 
hittade två intressanta hjälpmedelsprodukter i plast, muggen Rillekruset och vinglaset Tasty. Jag 
fann även två tidigare arbeten om Glas för reumatiker, Hold av industridesigner Anja Basara och 
Gripp av industridesigner Karin Elvy Eriksson.34

 
Anja Basaras designförslag Hold ser jag som en intressant lösning men jag kan också se svagheter. 
Kärlen kan vara svåra att tömma på grund av de former som ska underlätta greppet. Karin Eriks-
sons dryckeskärl Gripp har å andra sidan mer funktionella vinklar för att kunna tömmas på vätska. 
Men jag är lite fundersam på om dessa är så pass greppvänliga att individer med låg till obefintlig 
greppförmåga kan använda dem effektivt.

Anja Basaras och Karin Eriksson arbeten har likaså inspirerat mig att utveckla produktkategorin, att 
komma med designförslag i kategorin dryckeskärl som kan ge fler möjligheter för personer med 
varierad grad av greppförmåga. I de följande delarna av min rapport kommer jag redogöra för 
min egen co-designprocess, som innehåller en rad workshops med intressenter, formsökande, skiss-
ande och prototypframställande. 

I boken “PÅ LÄTTARE SÄTT En rapport om utveckling av äta-dricka redskap”, skriven av 
Maria Benktzon och Sven-Eric Juhlin, beskrivs en Workshop-process med bilder och diagram som 
slutligen ger ett designförslag på glaset Tasty.5 I mitt arbete har jag tagit inspiration från hur de 
arbetade med Workshops samt utifrån deras designförslag experimenterat med mått och volym.

METOD

DESIGNPROCESS del 1
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2017, glas, Jonathan Aderung, Mulle, 111X45mm. Fig.4

Maria Bengtzon & Sven-Erik Juhlin, 1981. 
Fotbägare. [Fotografi] PÅ LÄTTARE SÄTT 
En rapport om utveckling av äta-dricka 
redskap. (1981) sida 93. Fig.9

2018. plastglas Rillekruset [Fotografi] Rehabshop [online] 
(hämtad 2019-01-02)
 se länk under rubrik onlinebilder i referenslistan. Fig.5

2019. skiss, Jonathan Anderung, visualisering på vinkel för 
att tömma ett av Anja Basaras dryckeskärl. Fig.3 

Maria Benktzon och Sven-Erik Juhlin, 2018. plastglas Tasty på fot [Fotografi] 
Rehabshop [online]
(hämtad 2019-01-02) se länk under rubrik onlinebilder i referenslistan. Fig.6 

Anja Basara, 2014. Hold [Fotografi] Designplusreklam 
[online]
(hämtad 2019-01-02) se länk under rubrik onlinebilder i 
referenslistan. Fig.7

Karin Eriksson, 2013 Gripp - Skruf [Fotografi] 
scandinaviandesign [online](hämtad 2019-01-
02) se länk under rubrik onlinebilder i refer-
enslistan. Fig.8
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 -    Prototypgrupp 1 
Prototypgrupp 1 som utvecklades under kursen Action and Failure, bestod av ett antal olika ob-
jekt med variationer i såväl form som i textur. Några objekt kan betraktas som lite mer extrema i 
uttrycket. En stor del av glaskärlen är baserad på glaset Mulle, med variationer i storlek, textur och 
midjemått. Några glas har en mer oval form medan andra är cylinderformade. 

Två karaffer försågs med dubbla midjor och här inspirerades jag av industridesigner Karin Erikssons 
glas Gripp. Jag skapade även två torusformade flaskor. Torus är en matematisk kropp vars ut-
seende kan liknas vid en flottyrmunk.6 Jag valde den stora variationen av objekt för att kunna testa 
en större mängd grepp möjligheter.

 -    Workshop1
I Workshop 1 träffade jag Industridesigner Peter Ahlsén. Peter har tyvärr lämnat oss efter vårt möte. 
Han hade symptomet Hemiplegia, en sjukdom vilket kan ge en varierad grad av förlamning i ena 
kroppshalvan, vanligen orsakat av en hjärntumör vilket drabbade Peter. Symptomet hemiplegia 
gjorde att Peter hade begränsad muskelkontroll på vänstra kroppshalva och nästintill obefintlig 
greppstyrka i vänster hand.

Workshopen med Peter var givande. Han provade mina glasprototyper men en del av prototyp-
erna var långt ifrån funktionella för honom. Erfarenheter och insikter från workshopen gjorde att 
dessa glas-prototyper tillsvidare ströks. Dryckeskärlen som fungerade bäst för Peter var varianter av 
Mulle, med tydlig midja och utfyllande form för handflatan. Det fanns ändå form och funktionsmäs-
siga problem med det glas som fungerade bäst för Peter. Midjan tyckte han var något för låg och 
därmed svår att greppa.

2018, glas, Jonathan Aderung, flertal prototyper, 111X45mm-200X80mm. Fig.10-11
2018, glas, Jonathan Aderung, Mulle varianter testad av Peter Ahlsen, 150X45mm. Fig.12-13
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 -    Prototypgrupp 2
Efter workshop 1 tillverkade jag en ny grupp av prototyper. Jag insåg att den första workshopen 
kunde ha varit mer effektiv och genomtänkt. Jag fick ändå ut en hel del viktig information, vilket 
fick direkta effekter i mitt fortsatta formskapande. Jag fokuserade på det passiva greppet och ska-
pade former som skulle kunna fylla ut handen och därmed låsa sig mellan tumme och pekfinger. 
Tanken var att dryckeskärlet håller i användaren istället för att användaren aktivt ska anstränga sig 
att hålla i dryckeskärlet. 

De nya prototyperna som utformades efter dessa insikter är i stort sett baserade på ett dubbelsidigt 
glas, Mulle 2 och plastglaset Tasty. Mulle 2 har en tydlig midja och breda kupor på båda sidorna i 
varierande former och storlekar.

 -    Workshop 2
Under Workshop 2 träffade jag Monica Zetterman som har nervskador i båda händerna. Hon har 
artros och ingen känsel i sina fingerspetsar. Under workshopen fick Monica testa mina prototyper 
och ge egna kommentarer.

Nedan är hennes egna kommentarer.

Mulle:

 -    Jag har korta och tjocka fingrar. Storleken på glaset är lite svår men tack vare midjan får jag ett      
      bättre grepp.

Mulle 2:

 -    Kupan är lite för stort för mina korta fingrar.
 -    Höjden från fot till hals är lite låg, det gör att det blir lite svårt att greppa med bara en hand.
 -    Den djupa foten hjälper verkligen med att få ett bra och stadigt grepp.
 -    Upp och ned är det mycket lättare att komma åt midjan.
 -    Midjan är lite för trång.
 -    Funkar utmärkt att använda utan händer.
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2018. Glas, Jonathan Anderung, Mulle 2 prototyp 150X80mm. Fig.14

2018. Cibatool, Jonathan Anderung, Mulle 2 prototyper, 200X80mm. Fig.15

2018. Cibatool, Jonathan Anderung, Mulle och Mulle 2 testad av Monica Zetterman, 111X45mm-200X80mm. Fig.16-17
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 -    Action and failure
Mitt designförslag i kursen Action and Failure är en serie av olika sorters dryckesglas som alla står på 
liknande bas. Jag valde en blå färg till benbiten. En viktig anledning till valet av färgen blå, är att 
den av tradition gett en association av högt värde. Ett bra exempel på detta är Lapis lazuli, den 
högt värderade blå kulören som användas i tusentals år. Lapis Lazuli är en mineral som ursprungli-
gen användes för att tillverka smycken.7 I nästföljande del av denna rapport använder jag mig av 
den första prototypen av Mulle 3, detta för att kommunikativt kunna förklara den tänkta funktionen 
av detta dryckeskärl då jag låtit glaset vara transparant.

Basen består av:

 -    Ett klotformat ben med fot som är ihåligt för att göra glaset så lätt som möjligt.
 -    Hålet gör det också möjligt att stoppa in ett finger för extra stabilitet vid under fotgrepp.
 -    En bred och stadig fot som kan hållas med ett nypgrepp.
 -    Midjan är ca 40 millimeter i diameter och tillåter avslappnade fingrar sluta sig runt om.
 -    Midjan börjar vid 80 millimeter höjd och är lätt att nå med stora som små händer.
 -    Klotet är ca 54 millimeter i diameter och fyller ut handen för ökad stabilitet att hålla med en  
      avslappnad hand.

DESIGNFÖRSLAG 1

2018. Glas, Jonathan Anderung, Mulle 3 prototyp 1 visualisering av grepp, 180X80mm. Fig.19-222018. Glas, Jonathan Anderung, designförslag Mulle 3 varianter, 150X80mm-200X80mm. Fig.18
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 -    Examensarbetet Konstfack vårtermin 2019

 -      Förberedelser till workshop 1

Hittills i denna rapport har jag summerat viktiga formbeslut tagna under kursen Action and Failure, 
en kurs som föregick detta examensarbete och som ligger som bas för detta projekt. Efter kursen 
Action and failure reflekterade jag mycket på mina tidigare vägval, bland annat insåg jag att en 
mer strukturerad arbetsplan och flera möten med den tänkta användargruppen hade förbättrat 
och förtydligat mitt arbete.

Omgående började jag leta kontakter. Bland annat kontaktade jag Lena Lorentzen, professor i in-
dustridesign. Hon arbetar som professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, Institutionen för design (DES) 
som även arbetar för Unicum-Nordic Design for All Centre i Bollnäs, Sverige. Ett av hennes intresse-
område är att utveckla lättöppnade och lätthanterliga förpackningar som kan hjälpa användare. 
Jag berättade för henne om mitt eget projekt där jag utvecklar dryckeskärl för individer med 
greppsvårigheter. Hon gav kontaktuppgifter till Kerstin Engström på Reumatikerförbundets kansli 
Stockholm. Kerstin Engström hjälpte mig i att sätta samman en användarbas på 3 individer med 
varierande greppsvårigheter.
 
Jag kontaktade även Annelie Hultman, tidigare student på BFA, Industridesign med examen från 
Konstfack vårterminen 2018. Hon gjorde sitt examensarbete inom liknande område.8 Hennes pro-
jekt handlade om att i en co-designprocess utveckla och formge individanpassade dryckeskärl för 
individer med greppsvårigheter. Hon har varit till stor hjälp i detta projekt, jag har bland annat läst 
hennes rapport och hon delade även med sig av sina erfarenheter, delade länkar till intressanta 
studier inom ämnesområdet och har sammantaget varit en viktig samtalspartner och idégivare. 
Parallellt med att jag väntade på mitt första möte med min nya användargrupp (förmedlade av 
Reumatikerförbundet) tog jag fram workshopsmaterial som bestod av:
 
-    Ett formulär som deltagarna får fylla i, där de kan beskriva deras greppsvårigheter. I formuläret  
      finns det två hand-diagram, där deltagarna kunde markera smärta och rörlighet i olika grader. 
-    Prototyp på Mulle och Mulle 2.
-    En vinkaraff för att testa lyftkraft och eliminering av vridmoment i handleder. Jag valde vinkaraf-
      fen för att det är en av de svåraste behållare att tömma. Delvis beror det på grund av den bre-
      da bottnen och den smala halsen, som måste vändas cirka 130 grader för att tömmas. Till karaf-
      fen finns det ett flertal olika handtag och fästpunkter.
-    Ett justerbart glas på fot baserad på Mulle 3 som bygger på idén om det passiva greppet.    
      Verktyget består av distansbrickor i cibatoolskum i olika tjocklekar och diametrar, träkulor i olika 
      storlekar, en kupa och fot. Tanken med detta verktyg är att testa vilka former som ger bästa 
      grepp i relation till olika Greppsvårigheter.

Utöver workshopmaterialet tillverkade jag några verktyg för självtestande.

I självtestkittet inkluderades:
-    Ett par egentillverkade simulationshandskar inspirerade av Cambridge simulation gloves från  
     Cambridge universitetets Inclusive design tool kit, detta för att simulera greppsvårigheter för indi
     vider med reumatism. Plastskenor påverkar greppförmågan, bland annat genom att tilldela stel
     het och smärta i handens leder via knogarna.9

-    Jag gjöt även en silikonhand i avslappnat läge för att simulera avsaknaden av muskelstyrka.

DESIGNPROCESS del 2

2018. Cibatool, Jonathan Anderung, Mulle 2 och Mulle prototyper, 
111X45mm-200X80mm. Fig.23

2019. Cibatool, pla-plast, mdf och metall, Jonathan Anderung, justerbar 
vindekanter. Fig.24

2019. Trä, cibatool och metall, Jonathan Anderung, Mulle 3 Justerbart prototyp. Fig.24-25 

2019. Plast, Jonathan Anderung, simulationshandskar. test utförd på dryckeskärl med simulationshandskar. Fig.26-27

2019. Silikon, Jonathan Anderung, min hand i avslappnad position, test utförd med grepp utan muskelstyrka. Fig.28-29
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 -    Workshop 1
I slutet av februari 2019 var det äntligen tid att genomföra den första workshopen med min nya ref-
erensgrupp. Vi träffades på Reumatikerförbundets kansli i centrala Stockholm. Gruppens tre medle-
mmar, Agneta Johansson 72, Monica Nodhäll 67 och Helena Bäckafall 49 har alla reumatoid artrit 
i varierad grad. Workshopen inleddes med att deltagarna fyllde i formuläret som jag beskrivit tidig-
are i denna rapport. När formulären var ifyllda inleddes tester med prototyperna, Mulle samt Mulle 
2. Syftet var att förhålla mig till och komplettera tidigare kommentarer och synpunkter lämnade om 
dessa objekt. Kommentarer erhållna från Agneta Johansson, Monica Nodhäll och Helena Bäckafall 
var mer eller mindre de samma som tidigare kommentarer.

Efter den inledande dialogen testades den justerbara prototypen. Deltagarna fick styra work-
shopen och jag ställde öppna frågor om vilken storlekar och positioner de ansåg vara mest funk-
tionella. Testandet fick konsekvenser i mitt formsökande. Det övergick mer och mer till mindre 
storlekar på kulan ända till den minsta kulan, som ändå visade sig var för stor. Vi kompromissade 
en del och använde distansbrickor och lera för att bygga upp en form som passade för dem. Den 
slutgiltiga diametern, alltså den diameter som mina intressenter fann mest funktionell utifrån sina 
greppsvårigheter, visade sig vara på drygt 30 millimeter.

Vi testade därefter ett ”worst case” scenario, en vinkaraff med en väldigt låg tyngdpunkt, med en 
vikt på hela 1.4 kilo. Till en början fick deltagarna prova att lyfta karaffen utan tillägg av handtag, 
vilket var svårt eller näst intill omöjligt för somliga att lyfta. Förmågan att lyfta förbättrades efter att 
ett par handtag - i form av en kula - fästes vid mynningen, samt en ring vid karaffens bas. Ringen 
går lätt att haka i med ett finger i och kulan gav extra stöd, tack vare hävarms-principen kunde de 
lättare “tömma” karaffen.
 
Jag har dock valt att inte ta med karaffen i min fortsatta designprocess då jag tänkt att tillverka 
denna i glas, det skulle bli för överväldigande med mina erfarenheter som glasblåsare. Jag är som 
sagt tidigare autodidakt i glasblåseri.

Under workshopen pratade vi också om vad för sorts dryckeskärl de använder till vardags och om 
andra dryckeskärl som de tycker är funktionella. Alla tre använde helt vanliga dryckeskärl som är 
funktionella i den mening att de är lätta att tömma på vätska men är inte tillräckligt greppvänliga.

Under samtalet berättades att finare typer av glas, som vinglas på fot, finns i hemmet mest av 
estetiska skäl och att dessa glas är goda att dricka ur. Helena berättade om några av sina mest 
omtyckta vinglas. Hon har tappat flera av dessa, men hon väljer att köpa nya just för att hon tycker 
de är fina och goda att dricka ur. Ett traditionellt exempel som kom upp under våra samtal var de 
Nederländska dricksglasen Roemer, Rummer eller Römer vilket betyder Romare på Tyska. Dessa 
glas tillverkas redan under 1400- till 1600-talet, men de dyker upp lite nu och då på marknaden då 
efterfrågan går i cykler. Glasen är ofta besmyckade med så kallade hallonpruntar, vilket är små 
dekorativa glas på-klipp som liknar hallon. Pruntarna är inte enbart dekoration utan har en funktion: 
de gör att det också är lättare att få ett stadigt grepp om glasen. 10

Agneta berättade att hon äger glaset Tasty som nämns i tidigare i rapporten. Agneta påpekade 
att Tasty är “ett av de fulaste glasen jag har sett.” 
Hon tyckte att plast som materialval i ett sådant dricksglas gör att glaset blir alldeles för lätt och 
därmed har det en tendens att välta. En annan tanke var att plastglas som dessa inte så inte är 
särskilt behagliga att dricka ur.

2019. Workshopformulär, Jonathan Anderung, s. 2. RÖRLIGHET, från vänster till höger ifyllda av Agneta Johansson, Helena Bäckafall och Monica 
Nodhäll (måttlig till svår rörlighet). Fig.30-32

2019. Workshopformulär, Jonathan Anderung, 
s. 3. SMÄRTA, ifylld av Helena Bäckafall 
(lätt ömhet). Fig.33

2019, Workshop 1.  Justerbart verktyg, Jonathan Anderung, Monica Nodhäll testar justerbara proto-
typen och Helena justerar med applicering av lera. Fig.34-35

2019. Workshop 1, verktyg, Jonathan Anderung, Monica Nodhäll 
testar att hälla ur dekantern. Fig.36

2019. Glas, tillverkare okänd, Römer vinglas, 180X85mm. Fig.37
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 -    Förberedelser till workshop 2
Efter workshop 1 arbetade jag självständigt i glashyttan en hel helg. Glasen, som blev resultat och 
förslag utifrån kunskapsinhämtningen från workshop 1, var väldigt lika en serie  vinglas som jag 
redan tillverkat. Dessa dryckeskärl heter Marblelous och de hades jag tillverkat utan nämnvärd 
tanke på att de skulle vara till hjälp för individer med greppsvårigheter. Jag fortsatte att framställa 
flera varianter av detta glas, som varierades något i proportioner. Under samma helg lärde jag mig 
även att tillägga blåsta element och tog mina nyfunna kunskaper för att experimentera ytterligare. 
Med de blåsta benen kunde jag variera mer i storlek, form och fortfarande låta glasen förbli lätta.

Jag experimenterade vidare och arbetade mer med oregelbundna och organiska former på ben 
i lera. Dessa formexperiment gav former som enligt mig avvek mycket från vanligt förekommande 
former i dryckeskärl. Formspråket påminner i alltför hög grad om hjälpmedel, vilket är något som 
mina intressenter uttryckligen sagt att de inte vill ha. 

Att göra ett dryckeskärl med oregelbundna och organiska former med en stor tanke på ergonomi 
kan få konsekvenser. En organisk form kan ge fler grepp-möjligheter, men formen  kan också leda 
till svårigheter att hitta bra grepp, såtillvida objektetet i fråga inte är designat för en specifik person, 
med individuella behov. Syftet med detta projekt är utveckla och formge dryckeskärl som ska pas-
sa en större grupp av användare. Dryckeskärlen ska helst, hypotetiskt lanseras på marknaden ha 
möjlighet att konkurrera med produkter som är formgivna utanför den tänkta användarbasen. Av 
dessa skäl valde jag att avstå från organiska former och istället framställa former i vilka användaren 
instinktivt kan finna grepp.

Jag vidareutvecklade min tidigare idé om en justerbar prototyp, denna gång med större variation 
på element. I denna prototyp hade elementen mått på mellan 40 millimeter till 20 millimeter i diam-
eter. 

De nya elementen bestod av:
 -    Kulor och ellipser som varierar gradvis i storlek.
 -    En droppformad benbit.
 -    En cylinder med rundade sidor. 
 -    Två plana organiskt T-formade benbitar.
 -    Distans bitar som varierar något i höjd och form. 
 -    Kupa och fot.  

 

2019, Glas, Jonathan Anderung, 3 variationer av Vinglaset Marblelous 170x75-190x80mm. Fig.38

2019, Techclay lera, Jonathan Anderung, 6 tester på organiska grepp för benbit. Fig.40
2019. Cibatool, pla-plast och metall, Jonathan Anderung 2 typer 
av kupor 17 olika delar av ben element fot och mittaxel. Fig.41

2019, Glas, Jonathan Anderung, 7st tester med varierande grepp 185x80-250x90mm. Fig.39

1615



/ Jonathan Anderung / BFA Industridesign / Konstfack 2019 / 

 -    Formsökning
Den tidigare workshopen ledde till en intressant utveckling i mitt formsökande. Initialt tittade jag på 
en mängd varianter av dryckeskärl, allt från vanliga ”tumblers” till väldigt specifika dryckesobjekt 
som absintglas.11 Avsikten var att fördjupa min förståelse för olika typer av dryckeskärl i dess form-
språk och funktioner. Jag kunde dra några slutsatser: 

 -    Rödvinsglas och dryckeskärl för andra aromatiska drycker har vanligen en bred kupa, för att   
      drycken ska kunna oxidera och väcka subtila smaker. Vidare har dryckeskärl för rödvin vanligen 
      en avsmalnande mynning för att förstärka aromerna.

 -    Glas för vitt vin har å andra sidan vanligen en annan form och variationsrikedom. Vanligtvis har 
      de smalare kupor, eftersom oxidering vanligen inte är eftersträvansvärt. 

 -    Champagneflöjt, namnet på de vanliga glasen ämnade för denna dryck, har vanligen en hög 
      och smal kupa, för att behålla bubblorna. 

 -    Champagneskålar och drinkglas (martiniglas) har vanligen en bred kupa, som både förstärker 
      aromerna och presenterar drycken på ett vackert sätt. 

 -    Tumblers, vanliga och vardagliga dricksglas, är vanligtvis cylindriska eller något koniska. Många            
      gånger är de stapelbara glas och tumblers fungerar för en mängd olika drycker. 

 -    Shotglas som också är en typ av tumbler är specifikt uttagen som en serveringsmängd på starka 
      spritdrycker.

 -    Ölglas är en annan kategori som har en hög grad av variation i form och uttryck som var något 
       jag valde att utesluta i form sökandet.
 
En initial idé i detta projekt var att kombinera traditionellt glashantverk, industridesign och med en 
co-designmetod. Intressenterna är individer med greppsvårigheter och tillsammans skulle vi utveck-
la användarvänliga produkter. Mer bestämt att utveckla ett fåtal dryckeskärl som individen med 
greppsvårigheter kan självständigt välja mellan, alltså en typ av dryckeskärl som passar individens 
grepp-möjligheter. En initial tanke var att framställa ett dryckeskärl som inte indikerar vilken sorts 
dryck den är formgiven för, i enlighet med vanligt förekommande form variationer i dryckeskärl.

Men insikter, erfarenheter och slutsatser i mitt skissande gav andra insikter. Jag insåg att formen 
ibland är viktig för att uppleva olika drycker. Jag utvecklade därför den initiala idén för Mulle till 
en ny idée, nämligen den att utveckla och formge ett stapelbart glas med bibehållen funktion. Ett 
viktigt tillägg ville jag dock göra: somliga stapelbara glas har en kant som möjliggör staplandet. Min 
idé blev att överdimensionera en sådan kant, så att glaset kan vila i handen likt den funktion glaset 
Mulle har.

 

2019. Skisser, Jonathan Anderung, formsökande och olika typer av dryckeskärl. Fig.42-43
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 -    Workshop 2
Jag mötte min referensgrupp en andra gång. Under workshop 2 träffades vi åter på Reumatikerför-
bundets kansli. Denna gång hade jag med en uppdaterad version av den justerbara prototypen, 
två 3d-printade plastmuggar, tidigare prototyper från kursen Action and Failure och nya prototyper 
av glas på fot. 

Prototyperna från Action and Failure var:
 -    Ett glas med tillplattat plant grepp. 
 -    En elliptisk tumbler.
 -    En cylindrisk variant på Mulle, med en bredare och mer rundad midja.
 -    En räfflad tumbler.
 -    En tumbler med med en glasbrygga för tumgrepp. 
 -    En munkflaska med förskjutet grepp.

Jag valde att ta med dessa tidigare varianter av glasprototyper på grund av vad som sades under 
den tidigare workshopen. Jag vill utforska möjligheten att utveckla dessa dryckeskärl för denna typ 
av greppsvårighet. Jag tog även med de dricksglas på fot som nämns tidigare i förberedelsen för 
denna workshop.

Workshopen inleddes med att Agneta visade några exempel på dryckeskärl som hon själv äger. 
Agnetas objekt skickas runt bordet och alla fick känna på dem, det var två antika portvinsglas 
med väldigt tjockt gods samt Ty Nant Ripple, en organisk plastflaska designad av Ross Lovegrove 
2001.12 Agneta visade även Cellofan, ett Koboltblått organiskt dryckeskärl formgivet av Ebba von 
Wachenfeldt13 samt plastglaset Tasty. Portvinsglasen var små och tunga men formen och storleken 
passade bra för hennes nätta händer. Plastflaskan var lätt att greppa tack vare den organiska for-
men. Cellofan gav flertalet greppsmöjligheter, precis som plastflaskan. Tasty, det enda kommersiel-
la dryckeskärlet utvecklat för reumatiker, var det enda hon uttryckligen ansåg vara fult, dessutom 
kunde det lätt vältas.

Efter Agnetas exempel tog jag fram min tidigare prototypgrupp av dryckeskärl.
De två första dryckeskärlen med tillplattat grepp, fungerade bra att hålla i. Men det första glaset - 
med den låga midjan - var svår att plocka upp. Samma sak gällde den rakare versionen av Mulle 
med mer rundad midja. Väl i handen var den betydligt lättare att greppa än tidigare version. Det 
räfflade glaset och glaset med glasbrygga för tumgrepp var svåra att greppa på grund av storlek-
en på glasen. Såväl räffling som indenteringarna förbättrade greppsmöjligheten något. Med munk-
flaskan - som bygger på samma principer som vinkaraff - verktyget i föregående workshop - nåd-
de jag ett mål. Flaskan genererade några komplikationer då greppytan var något stor och utan 
genomgående hål som ett finger kan hakas i. Vi testade sedan Römer glaset, vars greppmöjlighet 
deltagarna uppskattade. Dock kom synpunkten att hallonpruntarna var något för väldefinierade 
och kunde skava lite.

2019. Workshop 2, Glas och plast, Agneta Johanssons dryckeskärls ägodelar, från vänster till höger; Ty Nant Ripple, Ross Lovegrove, 2001.  Cellofan, 
Ebba Von Wachenfeldt och två portvinsglas i antik modell av okänd tillverkare. Fig.46
2019. Workshop 2, Maria Benktzon & Sven-Erik Juhlin, 1981. plastglas Tasty på fot. Fig.47

2018. Glas, Jonathan Anderung, tidigare prototyper 80x65 -175x90 mm. Fig.44

2019. Cibatool, pla-plast och metall, Jonathan Anderung, hela justerbara testkittet i up-
pdaterat format samt två stapelbara plastmuggar, 120x60-180x80 mm.  Fig.45

2019. Workshop 2, Glas, Jonathan Anderung, Monica Nodhäll prövar en tidigare prototyp med tillplattat grepp. Fig.48
2019. Workshop 2, Glas, Jonathan Anderung, Agneta Johansson prövar dryckeskärlet med glasbrygga. Fig.49

2019. Workshop 2, Glas, Jonathan Anderung, Helena Bäckafall provar att hälla ur munkflaskan. Fig.50
2019. Workshop 2, Glas, okänd tillverkare, Monica Nodhäll demonstrerar hur hon skulle hålla i Römer glaset. Fig.51
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Vidare testade vi 3 varianterna av Marbelous, som vi i tidigare workshop närmat oss. 
Vi testade i storleksordning, störst till minst. Det dryckeskärl som visade sig passa intressenterna allra 
bäst var det minsta vinglaset, med en kula om 25 millimeter i diameter. Höjden på dryckeskärlen 
hade  också en stor betydelse. Om kärlet i fråga har ett för högt ben blir det svajigt när det förs till 
munnen. Det är alldeles för lätt att välta omkull och kräver ibland att användaren behöver lyfta 
armen högt för att kunna tömma kärlet.

Därefter testades de 3d-printade plastmuggarna. De visade sig ha motsvarande problem som de 
nyss nämnda prototyperna. Midjan eller greppytan var för låg med följden att glasen puttades 
runt på bordsytan. Vältrisken för de 3d-printade plastmuggarna påtalades också, på grund av den 
minimala fotytan. Plastmuggen med en mer subtil kant var lättare att greppa just för att handen 
lättare kunde komma åt under.

Vidare utförde vi tester med det justerbara verktyget. Vi började med den minsta inställningen på 
20 millimeter och gick sedan upp i storlek på kulan där vi åter hamnade på en diameter på 25 
millimeter som bästa alternativ. Jag byggde om verktyget ett flertal gånger med mängd av möjli-
ga bentyper. I slutändan var det smala benet med en simpel kula som passade bäst. Mot slutet av 
workshopen testade vi ett flertal glas på fot. Men inget av dessa  gav möjlighet till ett lika effektivt 
grepp, jämfört med de dryckeskärl som försetts med kulan om 25 millimeter.

 

2019. Skiss, Jonathan Anderung, visualisering av drickrörelse med 
lägre glas gentemot högre glas. Fig.52

2019. Workshop 2, Plast, Jonathan Anderung, Agneta Johansson 
som provar att “dricka” ur plastglaset med den mer överdimen-
sionerade midjan och Helena Bäckafall som testar greppet på 
den mindre varianten. Fig.54

2019. Workshop 2, Glas, Jonathan Anderung, Monica Nodhäll som testar ett 
glas med blåst ben som var förvånansvärt lätt för sin storlek. Fig.59

2019. Workshop 2, verktyg, Jonathan Anderung, Monica Nodhäll 
som prövar en greppvariant som jag personligen tycker var mest 
bekvämt. Fig.57

2019, Workshop 2, Glas, Jonathan Anderung, Agneta Johansson som 
slutligen testar den minsta Marblelous varianten. Fig.53

2019. Workshop 2, verktyg, Jonathan Anderung, Helena Bäckafall som provar två olika varianter av grepp på det justerbara verktyget. Fig.55-56

2019. Workshop 2 Glas, Jonathan Anderung, Monica Nodhäll som 
prövar en av testerna med ett mer skulpturalt ben, hon fick leta ett 
litet tag men tillslut hitta hon ett grepp. Fig.58
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 -    Förberedelser till workshop 3
Med samlad kunskap, information och egna insikter både från kursen Action and Failure och ex-
amensarbetet funderade jag vidare på vad som är viktigt för dryckeskärl designade för personer 
med olika typer av greppsvårigheter, med försvagad eller obefintlig greppstyrka i sina händer. Här 
följer några hittills dragna slutsatser: 
 
 -    Höga dryckeskärl är lättare att välta omkull på grund av hävarms principen.
 -    En person som har förlamat eller svagt grepp kan vinna mycket av att ha en lite större greppyta 
      som fyller ut handen likt Mulle och Mulle 3.
 -    Ett organiskt eller mer komplicerad greppyta kan vara svårare att hitta grepp om.
 -    För stora och för små greppytor kan vara svårt för reumatiker att få ett stadigt grepp om t.ex. 
      vinglas med tunna ben och stora tumblers som ölglas.
 -    Former som är helt raka eller smalnar av mot kärlets mynning är svårt för en reumatiker att grep
      pa om inte det leder till någon sorts midja.
 -    Ett för tungt dryckeskärl för någon med försvagat grepp kan lättare tappas.
 -    En lägre tyngdpunkt i dryckeskärlet kan motverka vältrisken.
 -    Skarpa övergångar på greppytor kan vara obehagligt för känsliga leder.
 -    Inåtlutande kupor är svårt att dricka ur då användaren måste luta huvudet och eller överkrop
      pen bakåt för att tömma kärlet.

Med mera kunskaper om grepp, vikt och balans och vad som passar de olika typerna av 
greppsvårigheter begav jag mig ytterligare en gång till glashyttan i Högbo Bruk i Sandviken. Jag 
hade även kunskaper om vilka former och dimensioner på kupor som passar eftersträvansvärd 
effekt för olika dryck sorter. Tyvärr hade ett Kanthanelement som värmer upp glasmassan gått 
sönder. Detta fick negativa effekter på produktionen. De nya prototyperna blev tjockare, tyngre 
och ojämna eftersom glasmassan var kallare än vanligt. Det var helt enkelt trögare att forma glas-
massan som tenderade att spricka eller trilla av under arbetsprocessen. Till slut fick jag dock fram 
de prover jag eftersträvade.

Prototyperna blev som på bilden till höger. De fick mer eller mindre raka kupor för att lättare töm-
mas på innehåll. “Hyllan”, eller midjan på kuporna och tumblern, är till för att ge ett liknande grepp 
som i glaset Mulle samt ett ge en association till att det är en produktfamilj. Kulan i benet är baserat 
på den minsta versionen av glaset Marbelous vilket kan ge ett stadigt grepp för en person med 
reumatism. Tyngdpunkten på dryckeskärlen är låg och ligger ungefär i centrum av kulan, vilket gör 
glasen stadigare och lättare att dricka ur. Foten på dryckeskärlen är breda och tjocka i godset för 
att sänka tyngdpunkten ytterligare. På tumblern lade jag till en kula i botten av dryckeskärlet då 
kontaktytan är liten och behöver mer vikt för att stå stadigare.

2019. Skiss, Jonathan Anderung, visualisering av vinklar för att tömma kärl: 
inåtlutande mynning = 90 grader + vinkel x,
rak kupa = 90 grader och utåtlutande mynning = 90 grader - vinkel x. Fig.60

2019. Glas, Jonathan Anderung, 5 prover från vänster till höger; vinglas, ölglas, två champagneglas och en tumbler.110x70mm-220x80mm. Fig.61
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 -    Workshop 3
I slutet av mars träffades min referensgrupp en tredje gång på reumatikerförbundets kansli. Fem 
av de senaste prototyperna var med samt den minsta versionen av Marbelous. Personal på Reu-
matikerförbundets kansli överraskade mig med att ta fram vitvins glaset Blåklocka som, precis som 
mina prototyper har en kula i benet. Blåklocka hade förbundet fått från glashyttan Ulven.14

Blåklocka jämfördes i greppet med mitt dryckeskärl Marbleous. Intressenterna kommenterade om 
Blåklocka:
 -    Distansen mellan kula och kupa var lite kort, sa både Agneta Johansson och Helena Bäckafall,
 -    Det vinner lite i greppförmåga med ett par centimeter emellan.
 
Vi fortsatte att testa de nya prototyperna och började med den lilla tumblern. Eftersom medlem-
marna i min referensgrupp ofta hade oro för att glasen skulle välta, förklarade jag att kulan i botten 
inte bara är en dekoration utan framförallt fungerar som ballast för att minska vältrisken. Glaset 
välte ett par gånger då godstjockleken gjorde tumblern lite övertung. Tumblern var funktionell 
men kunde varit något smalare i greppytan, för att bättre svara mot Agneta Johansson greppmö-
jligheter. Det hade då varit lite svårt att greppa med ett enhandsgrepp men fungerade väl med 
ett  tvåhandsgrepp.

Därefter testades dryckeskärlet som är mest likt Marbelous. Greppet var ungefär detsamma men 
något längre avstånd både mellan kupa och kula samt kulan och foten. Foten var tjockare och 
tyngre. Intressenterna kommenterade: 

-Det var bättre med ett kortare ben och vikten är lite jobbig men annars ett utmärkt glas, sa Agne-
ta Johansson. Hon tyckte även att den mer ovanliga och raka formen på glaset var vackert.

Ölglaset testades sedan och det visade sig vara på något för tungt för Agneta Johansson. Eftersom 
det också ännu högre var det även svårt att dricka ur, eftersom hon behövde luta huvudet bakåt 
för att kunna tömma glaset på innehåll. Motsvarande effekt och respons fick det högre champag-
neflöjten. Det blev lite högt men vikten var bättre anpassad efter behoven. Workshop 3 avslutades 
med ett urval, vi sorterade ut de mer funktionella från de mindre- funktionella dryckeskärlen. De 
dryckeskärl som kvarstod var båda mina vinglas (det minsta champagneglaset och den lilla tum-
blern). De bortvalda dryckeskärlen ansågs vara antingen för tunga eller för höga av medlemmarna 
i min referensgrupp.

2019. Workshop 3, glas, Jonathan Anderung. Agneta Johansson, 
testar tumbler prototypen med enhandsgrepp. Fig.63

2019. Workshop 3, glas, Jonathan Anderung. Helena Bäckafall testar vinglas 
prototypen. Fig.64

2019. Workshop 3, glas, Jonathan Anderung. Agneta Johansson som testar 
ölglas prototypen. Fig.65

2019. Workshop 3, glas, Jonathan Anderung. Agneta Johansson 
testar det minsta champagneglaset. Fig.66

2019. Workshop 3, glas, Jonathan Anderung. de fyra acceptabla prototyperna från vänster till höger vinglasprototyp, 
champagneglasprototyp, tumblerprototyp och den minsta versionen av Marbelous. Fig.67
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Under designprocessen har jag ett flertal gånger hört att mina dryckeskärl har likheter med in-
dustridesignern Erika Lagerbielkes folkkära designklassiker Intermezzo från 1985. Mitt vinglas Marbe-
lous uppvisar sådana likheter bland annat den blå kulören i benet, den något utdragna formen 
är på väg att ta form av ett utropstecken. Glas som bearbetas och produceras inom industrin kan 
vara väldigt olikt studioglas. Jag ser det som både intressant, trevligt och smickrande att mina 
dryckeskärl associeras till Erikas. Men såväl produktion - och designmässigt ser jag också olikheter 
mellan mina dryckeskärl och Lagerbielkes Intermezzo.  Dryckeskärlen som jag har utvecklat under 
detta projekt har stort fokus på funktionalitet, de är utvecklade och formgivna i en co-designpro-
cess för individer med greppsvårigheter, uppkomna på grund av sjukdomar som artros, hemiple-
gia eller andra ledsjukdomar. Jämfört med Erika Lagerbielkes Intermezzo är designförslaget i mitt 
examensprojekt alltså utvecklade i samarbete med en referensgrupp. Inhämtade kunskaper har 
drivit designprocessen, idéer, åsikter och behov hos externa intressenter har bidrag i formuleringen 
och lösningen av mina designförslag. Som formgivare och processansvarig har jag samordnat och 
organiserat kreativa workshops, där vi delat insikter och testa nya idéer. Intressenterna har betrak-
tas som experter och deras egna erfarenheter, synpunkter och förslag har varit centrala för såväl 
designprocessen som designförslag.  

Efter Workshop 3, som är beskriven innan, upplevde jag att designprocessen som helhet kommit 
långt. Den senaste gruppen av prototyper skulle bara få små justeringar i vikt, proportioner och bal-
ans. I början av april begav jag mig åter till Högbo Bruks glashytta, där jag började processa fram 
nya prototyper. Smältugnen var i normalt tillstånd, vilket gav direkta fördelar i mitt formskapande. 
Glasmassan hade rätt konsistens och värme, vilket gav en mycket mer hanterbar glasmassa än tidi-
gare. Jag fokuserade på befintliga former från tidigare prototyperna och att förtydliga mitt form-
språk. viktigt var också att hitta en effektiv produktionsmetod för framtida ändamål. 
 
Jag producerade en större mängd dryckeskärl i olika proportioner. Målet var att finna sådana 
proportioner som passar olika dryckeskategorier (som av tradition kräver olika proportioner). Vitt 
vin, rödvin, mousserande vin och öl dricks som bekant vanligen ur olika glas med olika former och 
proportioner. Jag ville även tillverka ett vanligt dricksglas, en tumblervariant för övrig drycker.
 
Fortfarande kvarstod tanken att dryckeskärlen inte skulle vara helt och hållet anpassade för en typ 
av dryck. De skulle kunna framhäva olika dryckers karaktärsdrag med hjälp av olika proportioner. 
Tanken var att användaren ska kunna hitta ett dryckeskärl som passar dem bäst, såväl i vikt, form 
som proportion. Detta dryckeskärl skulle med fördel användas till alla typer av dryck.
 
Detta centrala syfte fick direkta effekter i formskapadet. Samtliga dryckeskärl fick helt eller näst intill 
helt raka kupor. Syftet med dess raka kupor är att de ska underlätta vid själva inmundigandet av 
drycken, speciellt de moment då kärlet töms på drycken. De raka kuporna ger serien av drycke-
skärl karaktär, med en förhoppning att de kan sticka ut från mängden av befintliga dryckeskärl på 
marknaden. De raka kuporna talar heller inte om vilken specifik dryck de är ämnade för. Greppsy-
tan, eller de så kallade benet på dryckeskärlet, är relativt kort. Det gör glaset mer stabilt och 
minskar vältrisken. Benet har en kula på ungefär 25 millimeter i diameter, som underlättar greppan-
det. De raka kuporna samt längden gör att användaren inte behöver luta huvudet bakåt  för att 
tömma kärlet.

”Hyllan” på kupans undersida är där till för personer med svag eller obefintlig greppstyrka. Dessa 
användare kan fylla ut utrymmet mellan tumme och pekfinger och låta “hyllan” vila på knogarna. 
Tyngdpunkten pär relativt låg och gör glaset lite stadigare och därmed svårare att välta.

DESIGNFÖRSLAG 2

Erika Lagerbielke, 1985. Glas, Intermezzo - Orrefors [Fotografi] erikalagerbielke [Online] 
hämtad 2019-04-13 se länk under rubrik onlinebilder i referenslistan. Fig.68 

2019. Glas, Jonathan Anderung, Trind glasserie, från vänster till höger; vitvinsglas 70x165 mm 190g, rödvinsglas 80x170 mm 220 g, champag-
neglas 80x200 mm 250 g, ölglas 85x190 mm 270 g, ölglas 75x185mm 212 g och tumbler 70x105 mm 130g. Fig.69
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Greppsytan har alltså en avgörande betydelse i mitt designförslag. Det är den delen av dryck-
eskärlet som mest är baserat på idén att formen följer funktionen. Proportionerna är baserat på 
workshop-deltagarnas synpunkter och kommentarer. Färgsättningen, att välja färg i kulan, har varit 
ett viktigt och strategiskt designval. Jag har valt en blå kulör, en nyans som också blivit kulörval i fler-
talet av prototyperna och modellerna utvecklade under detta examensprojekt.

För mig är blått en intressant och betydelsebärande kulör, men alla individer har givetvis olika asso-
ciationer till blått, som dessutom är alltid är personliga.

Syftet med detta projekt är processa fram en serie dryckeskärl för personer med olika typer av 
greppsvårigheter, som kan användas i vardagliga sammanhang och finare middagsdukningar. 
Min förhoppning är att att dessa designförslag kan medverka till en förbättrad självkänsla hos mina 
intressenter. Min förhoppning är också att mina designförslag, med valet av blått, kan ge associa-
tioner till traditioner och värdighet, att den blåa kulören kan ge en högre symboliskt värde. 

Jag har också valt tillägget av kulör för att demonstrera färgmöjligheter. En tanke är att kunna in-
kludera flera färger, så att konsument själv kan välja sin favoritfärg eller blanda fritt bland flera. Om 
vi tänker oss in i en middags eller fest-kontext kan det dessutom ibland vara svårt att särskilja vem 
som dricker ur vilket dryckeskärl. Att lägga till olika färger mellan kärlen kan underlätta i dessa sam-
manhang. Kulören kan även underlätta för synskadade vart glaset och greppsyttan befinner sig.      
 
Jag har, som nämndes i inledningen, inte någon formell glasblåsarutbildning utan är autodidakt i 
glasblåseri. Alltså blir mina dryckeskärl inte helt och hållet som jag vill ha dem, såväl i vikt, form som 
proportion. De dryckeskärl jag tillverkat i detta projekt ligger i alla fall inom acceptabla ramar, men 
de skulle möjligen kunna vinna på att vara något lättare. Vikten på glasen hade stor betydelse för 
många av workshopsdeltagarna. Ölglaset, som var det absolut tyngsta dryckeskärlet i workshop 3, 
hade en vikt på hela 338 gram i tömt läge. Denna vikt blev en viktig referens och blev mitt absolu-
ta maxviktvärde. Jag bestämde mig för att allt under 300 gram var acceptabelt viktmässigt. Den 
maximala höjden, då vissa av deltagarna hade svårt att dricka, visade sig vara dryckeskärl som var 
högre än 200 millimeter vilket också fick bli maxhöjden för mina dryckeskärl. Denna insikt gjorde att 
detta blev maxhöjden för mina dryckeskärl.

Jag valde att tillverka dryckeskärlen helt på egen hand, detta för att få en tydligare förståelse för 
produktionsmetoder av dryckeskärl i glas. Jag ville veta vad som är verklighetstroget, se vilka mö-
jligheter och egenskaper materialet glas har. Jag resonerar som så. Jag har behärskat hantvärket 
i glasblåseri i drykt två år. Om jag kan framställa dessa dryckeskärl på egen hand finns det mö-
jligheter för storskalig produktion med experter inom glasindustrin.

2019. Skiss, Jonathan Anderung, visualisering glas i genomskärning Trind vitvinsglas och Trind tumbler. Fig.70
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Det var äntligen dags för Konstfacks vårutställning, till min utställningsplats fick jag tillgång till ett 
stort och luftigt utrymme. Jag tog tillfället i akt och bredde ut min utställning så mycket jag kunde, 
för att låta mina utställningsobjekt få så mycket andrum som möjligt samt att låta utställningen 
pedagogiskt tala för sig själva. Jag tillverkade 3 hyllor och ett podium utförda i  plyfaskiva av björk. 

Jag valde alltså enklare utställningsytor för att bjuda in utställningsbesökarna att komma nära och 
bli mer villiga att ta på objekten, eftersom projektet handlar om grepp. Tanke var att om något 
ställs på ett vitt kantigt podium kan besökaren se exponeringen som en scen, en barriär som inte 
får korsas. Detta vill jag undvika. Min idé med de enklare utställningsytorna var att försöka inklud-
era besökaren att få dem att interagera med de utställda objekten. Idéen fungerade precis som 
jag hade föreställt mig, utställningsbesökarna kom och kände på objekten först och frågade sen 
om det var okej. En text “feel free to touch” tillkom några dagar in i utställningen för att förtydliga 
denna ambition.

Jag delade in min utställning i fyra delar för att tydligare kommunicera mitt projekt.
Utställningen började med summeringshyllan, där besökaren kunde se och beröra några av de 
mest väsentliga designiterationerna som visningsmodeller i cibatoolskum. På denna inledande 
hylla fanns en booklet för de besökare som ville läsa mer om projektet och objekten. Jag valde att 
i alltför hög grad undvika visuell text, detta för att texten inte skulle ta för mycket fokus ifrån mina 
utställningsobjekt.

Därefter placerade jag en tv-skärm som visade en film på grepp - och funktionsmöjligheter på de 
objekt som stod på summeringsdelen av utställningen. Filmen visade även hur jag tillverkat objek-
ten samt att jag har tillverkat dem med egen hand. Jag ville visa detta eftersom jag inte har någon 
formell glasblåsarutbildning. Under tv-skärmen placerade jag en hylla med de mest experimentella 
dryckeskärlen, samt väsentliga designiterationer detta för att visa på utforskande moment i projek-
tet.

Nästkommande hylla tillägnades mitt designförslag Trind. Ovanför hyllan placerades även namnet 
på designförslaget, med två meningar som kort beskriver vad Trind är och hur förslaget tillkommit.

På motsatt sida av utställningsrummet placerade jag ett podium och visade några av de verk-
tyg jag tillverkat. meningen var att utställningensbesökarna själva kunde testa och bygga egna 
varianter av glasprototyper utifrån deras grepp preferenser. Idéen med podiet, verktygen och 
självbyggeriet var att inkludera besökarna i mitt projekt, i en interagerande handling för att på så 
sätt förmedla en djupare förståelse för projektet.

Konstfacks vårutställning 2019

2019. Konstfacks vårutställning, Jonathan Anderung, utställningsyta (3 hyllor och en tv-skärm). Fig.71

2019. Konstfacks vårutställning, cibatool, silikon, metall, plast och 
trä, Jonathan Anderung, utställningsyta (podium med justerbart 
verktyg, silikon hand och simulations handske). Fig.74

2019. Konstfacks vårutställning, Cibatool och glas,  Jonathan Anderung, individer som både inspekterar och testar utställningsobjekten. Fig.72-73
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Detta har varit ett intressant, givande och glädjande projekt, men också ett väldigt jobbigt projekt, 
både fysiskt och psykiskt. Även om det har varit tufft och stressigt under många perioder så har jag 
fortfarande haft kul. Det är glädjen att arbetat med så intressanta, trevliga, hjälpsamma och drivna 
människor som har gjort att jag tagit mig igenom detta projekt. I slutändan fick jag fram ett design-
förslag jag kan känna mig nöjd och stolt över. Jag har uppnått målet jag satte från början, att 
processa fram en serie dryckeskärl i glas, även om jag inte visste att jag skulle klara av det.    

I efterhand inser jag att valet att ta på mig något så stort som att lära mig blåsa dryckeskärl i glas 
på egen hand samtidigt som detta designprojekt nästan var övermäktigt. Jag kan dock tycka att 
jag gjorde ett bra val att sträva efter något som jag älskar att arbeta med, då det har givit mig 
kraft och lycka som har drivit mig framåt i projektet.

Jag hade gärna vidareutvecklat flera idéer under projektets gång som vinkaraffen och munkflas-
kan som byggde på principen att lyfta utan vridmoment i handlederna. Jag är glad att jag ut-
forskade det området men det hade blivit alldeles för övermäktigt för mig att fullfölja.

Att arbeta med Co-design som metod har varit ett bra angreppssätt för att få förståelse för vad 
som egentligen fungerar för individers olika greppsvårigheter. Vad Co-design innebär är beskrivet 
mer i detalj under rubriken Metod. 

De verktyg i form av en silikonhand som var en mänsklig analog för en person utan greppstyrka och 
justerbart dricksglas som jag framställde känner jag mig väldigt nöjd med. 

 Att försöka leva sig in i användarens problem med verktyg som Cambridge simulation gloves från 
Cambridge universitetets ”Inclusive design tool kit” eller min silicon hand är en bra metod. Det blir 
dock något artificiellt eller en typ av act att använda sig av dessa verktyg utan att arbeta nära intill 
personer med greppsvårigheter.     

Det justerbara dricksglaset fungerade utomordentligt bra i praktiken då de var användarvänligt 
och det fanns möjlighet att gång på gång uppgradera och justera. Jag kan dock tycka att jag 
skulle ha använt mitt justerbara dricksglas mer under mina workshops. Jag har fått lägga mycket tid 
på att finslipa mina kunskaper som glasblåsare för att kunna nå fram till mitt mål med detta exam-
ensprojekt.  

Under Konstfacks vårutställning fick jag nöjet att träffa en rad intressanta och intresserade individ-
er, som delade med sig av sina egna åsikter och tankar. Bemötandet var alltid positivt och det 
förmedlades ofta att det var ett viktigt och vackert projekt. En del individer jag pratade med hade 
greppsvårigheter och var väldigt glad över att se detta projekt, vilket värmer mitt hjärtat. Generellt 
känner jag mig väldigt nöjd med arbetsmetoder och den resa jag gjort fram till resultatet.

SUMMERING OCH REFLEKTION
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1 Se exempelvis Sara Kristoffersson, Bauhaus gav form åt industrin, Svenska Dagbladet, Under strecket, 2 augusti 2009, se länk  https://
www.svd.se/bauhaus-gav-form-at-industrin

2 John Chisholm, what is co-design?, Design for Europe, se http://designforeurope.eu/what-co-design läst den 13/4 2019.

3 Anja Basara, HOLD En undersökning i hur glas kan anpassas efter reumatikers behov, BFA industridesign vid Linnéuniversitetet (2017). 
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1163745/FULLTEXT01.pdf

4 Karin Elvy Eriksson, se flik Gripp på http://www.karinelvy.se/Produkter.html läst den 3/3 2019
Eriksson är BFA i industridesign vid Högskolan i Kalmar, med examen 2008.

5 Maria Bengtzon & Sven-Eric Juhlin, PÅ LÄTTARE SÄTT En rapport om utveckling av äta-dricka redskap, s. 9-23 samt 79-94 (1981). 

6 Se bild på en torus i länken, https://www.mathsisfun.com/geometry/torus.html läst den 3/4 2019 se även Eric W Weisstein, Torus Cutting, 
MathWorld. http://mathworld.wolfram.com/TorusCutting.html läst den 22/5 2019. 

7 Gemological Institute of America (GIA), Lapis Lazuli History and Lore, läs mer om Lapis Lazuli på https://www.gia.edu/lapis-lazuli-histo-
ry-lore läst den 4/4 2019.

8 Annelie Hultman, Individuella koppar Co-desing, mänskliga behov och teknikbaserad produktdesign, examensrapport BFA industride-
sign vid Konstfack 2018. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1245257/FULLTEXT01.pdf

9 se introduktionsfilm om Cambridge simulation gloves med ingenjörer Sam Waller verksam som forskare vid Engineering design centre 
vid Cambridge universitetet, läs mer om deras Inclusive design tool kit. http://www.inclusivedesigntoolkit.com/gloves/gloves.html, läst 
den 15/4 2019.

10 Hans van Rossum, Ancient Glass Blog of The Allaire Collection, se länk https://ancientglass.wordpress.com/6-glass-study-gallery__
trashed/roemer-type-wine-and-beer-glass-from-the-16th-century-to-present/ läst den 21/3 2019.

11 Christian Odblad är expert på dricksglas och driver företaget glasspecialisten sedan 1987 tillsammans med Niklas Forser som arbetat 
med glas inom bryggeribranschen. Glasspecialisten är den största leverantören av glas till den svenska restaurangmarknaden, se filmer 
och läs om glaskunskap på https://glasspecialisten.se/glaskunskap/. läst den 22/5 2019.

12 Ross Lovegrove, BFA industridesigner vid Manchester Polytechnic (1980).
 MA industridesign Royal College of Art, London (1983) se mer om hans design flaska Tŷ Nant Ripple Range (Plastic) på http://www.
tynant.com/ty-nant-plastic-range/ samt läs mer om Lovegrove på
 http://www.rosslovegrove.com/index.php/about-us/ läst den 26/4 2019.

13 Ebba von Wachenfeldt, om hennes glasformgivning, se mer på https://vonwachenfeldt.se/sv/mitt-glas/bruksglaset/cellofan/ 26/4 
2019.

14 Syskonen Stefan och Mikael Erlandsson som är mästare i glashantvärk sedan (1987), 
https://www.ulven.nu/om-oss, läst den 27/4 2019.
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